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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليًما 
 كثريًا إىل يوم الد ِّين.

 أمَّا بعد:

 .السَّالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

" ضمن دروس معهد علوم  اآلجرُّوميةهذا هو اجمللس السَّابع من جمالس التَّعليق والشَّرح على منت "  
 التَّأصيل التَّابع لشبكة إمام دار اهلجرة العلمية، وهو الكتاب الثَّامن املقرَّر يف دراسة هذا املعهد.

 كان آخر ما أخذان الكالم على نواصب الفعل املضارع، وقلنا أبنَّ النَّواصب تُقسم قسمني: 

  وهذا القسم هو احلروف األربعة األوىل الَّيت سبق الكالم عليها، يَنصب بنفسه، القسم األوَّل: ما
ا انصبة بنفسها. كيوإذن، ولن، وأن، وهي:"   "؛ وهذا إمجاع على أَّنَّ

 وهذا القسم هو قول البصريني وعامَّة النَّحويني، يَنصب بـ"أْن" مضمرة: ما والقسم الثَّاين ،
 والكوفييون يقولون أبنَّ هذه احلروف هي الَّيت تنصب.

 

 :-رمحه هللا تعاىل  -سنقرأ كالم املصن ِّف 

ْلَفاء   ،ّت  ح ود ، َوحَ َوه َي: َأْن، َوَلْن، َوإ َذْن، وََكْي، َوََلم  َكْي، َوََلم  َاْل   َعَشَرة   ب  واص  الن  ) فَ  ، َواْلََواب  ِب 
 َوالَواو ، وَأْو (
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تة تنقسم أيًضا  ا تنصب بـ"أْن" مضمرة، ُُثَّ إنَّ هذه احلروف الس ِّ تة هي الَّيت قلنا أبَّنَّ فهذه ستَّة؛ وهذه الس ِّ
 إىل قسمني:

 .جوازًاالقسم األوَّل: ما يَنصب أبْن مضمرة  ٭-

 .وجوِبً والقسم الثَّاين: ما يَنصب أبْن ُمضمرة  ٭-    

سنذكر كلَّ واحٍد من هذه األحكام؛ والضَّابط يف هذا أنَّ ما صلح ظهوره مع احلرف فإنَّه يكون بـ"أن" 
مضمرة جوازًا، وما ال يصلح ظهوره مع احلرف فإنَّه يكون بـ"أن" مضمرة وجوًًب. سنذكرها اآلن ُثَّ نعيد 

  واحٍد حبسبه من أجل أن تتصوَّرها.الكالم عليها كل  

 فالَّيت تَنصب بـ"أن" مضمرة وجوًًب مخسة حروف، وقيل ستَّة:

 "أوَّهلا: "الم اجلحود 
 "  واثنيها: "حَّتَّ
 "والثَّالث والرَّابع:"فاء السَّببية، و واو املعيَّة 
  هي:" أو " وهي آخر هذه  –يعين الَّيت تنصب بـ"أن" مضمرة وجوًًب  –واخلامس من هذه احلروف

 احلروف.

وما عدا هذا فإنَّه ينصب بـ"أن" مضمرة جوازًا، وهذا شيء اصطلح عليه النَّحوييون، واجلْري على هذا  
 االصطالح أمر حسن ُموافقًة هلم وملا اصطلحوه من أجل هذا الضَّابط.

 

 :-رمحه هللا تعاىل  -سنأخذها اآلن حرفًا حرفًا، قال 

 ) ا الم التَّعليل، وهذه تَنصب بـــ"أن"  ) ََلم  َكْي والم كي هذه هي الم الَّيت هي حرف جر، مبعىن أَّنَّ
 ، وهي الم كي، وتسمَّى الم التَّعليل، تقول مثاًل:جوازًامضمرة 

 ": فعل وفاعل.أتيتُ ": " أتيُت ألتعلَّم"



 شرح منت اآلجرومية  الدرس السابع للشيخ مصطفى مربم حفظه هللا

4 
 

مو"   ": حرف جرٍ  مبين على الكسر، ال حملَّ له من اإلعراب.الالَّ

": فعل مضارع منصوب بـ"أن" مضمرة جوازًا بعد الم التَّعليل، وعالمة نصبه الفتحة الظَّاهرة على مأتعلَّ و" 
آخره، والفاعل ضمري مسترت فيه وجوًًب تقديره أان، واملصدر املؤوَّل املقدر بفعل مسبوق بـ"أن" املضمرة 

 جمرور بالم التعليل، ويكون التقدير على هذا "أتيت للتعلم".

لِّ يَـْغفَِّر ﴿: -تعاىل-، وكذلك قوله  1﴾لُِّيْذهَِّب َعنُكُم الرِّ ْجَس أَْهَل اْلبَـْيتِّ ﴿ -سبحانه وتعاىل-قوله  ومثل هذا
 2.﴾َلَك اللَّـُه َما تـََقدََّم مِّن َذنبِّكَ 

حنن قلنا أبن الضابط يف أَّنا تكون بـ"أن" مضمرة جوازًا، أنه جيوز أن تكون ظاهرة، فما الدليل على هذا؟ 
 : -تعاىل  -قالوا ألَّنا ظهرت يف مثل قوله

َْن َأُكوَن َأوََّل اْلُمْسلِّمِّنيَ ﴿ َْن َأُكونَ ، فالالم هذه هي الم التعليل، و"أن" ظهرت معها، "3﴾ َوأُمِّْرُت ألِّ  ".ألِّ

"الم كي"؛ ألَّنا مبعناها، يعين ألَّنا للتعليل.  ــبـعلى حسب ترتيب املصنف، ومسَّْوها هذا هو احلرف األول 
 .جوازًاهذا ما ينصب 

 

 هي اخلمسة اليت ذكرانها، وسُنفصل فيها اآلن يف الكالم عليها. وجوِبً ما ينصب 

 ( :وهذه هي أوهلا، وتسمى الم النفي؛ ألَّنََلم اْل ح ود  قال ) ا تنفي، ولكن اشرتطوا فيها أبن
"كان" وما تصرف عنها؛ و"كان" و"يكن" البد وأن يكوان مسبوقني  ــبـتكون مسبوقة بكوٍن، يعين 

 ــ "مل".بـــ "ما": "ما كان"، و"يكن" مسبوقة بـًبلنفي: فتكون كان مسبوقة 

                                                           
 (33)سورة األحزاب:  1
 (2)سورة الفتح:  2
 (12) سورة الزمر:  3
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يَع إِّميَاَنُكمْ  ﴿: –تعاىل  –يف قوله   ،5﴾ َوَما َكاَن اللَّـُه لُِّيْطلَِّعُكْم َعَلى اْلَغْيبِّ  ﴿، 4﴾ َوَما َكاَن اللَّـُه لُِّيضِّ

 .هذا له شواهد كثرية؛ 6﴾ َوَما َكاَن اللَّـُه لَِّيْظلَِّمُهمْ  ﴿

  7.﴾ ملَّْ َيُكنِّ اللَّـُه لِّيَـْغفَِّر هَلُْم َواَل لِّيَـْهدِّيـَُهْم َسبِّياًل ﴿ ومثال "مل يكن":  

ــ "ما كان" و "ما يكن"؛ ويكون الناصب فيها عند البصريني أن مضمرة وجوًًب، بـفهذه الم اجلحود، فُتسبق 
 أن تظهرها، ومل ُيسمع هذا يف كالم العرب.ملاذا؟ ألنك ال تستطيع 

  حّت: "وجوِبً واحلرف الثالث، وهو الثاين مما يقع النصب به ." 

وهذا هللا أعلم  ،فسي شيء من حَّت()أموت ويف نو"حَّت" حرف عطف. قد نسبوا إىل الفرَّاء أنه قال: 
ويُنسب  -رمحه هللا  -مبرويه من جهة التحقيق اإلسنادي؛ وإال فإن هذا قد ُيستبعد صدوره من مثل الفرَّاء 

إىل غريه، ملاذا؟ ألننا نقول األمر يف هذا سهل، فهي حرف عطف من جهة املعىن، واألصل فيها أَّنا من 
مبصدر، فتعمل عمل اجلر؛ ألَّنا تدخل على األمساء كما يف قوله  حروف اجلر، ويكون النصب فيها مؤول

عَ  ﴿فتجر، تدخل على األفعال فتنصب،  8﴾ َحَّتَّٰ َمْطَلعِّ اْلَفْجرِّ  ﴿ -تعاىل  ؛ واألصل يف 9﴾ َحَّتَّٰ يـَْرجِّ
 احلروف العاملة أَّنا تكون خمتصة ولكن "حَّت" مل ختتص بشيء؛ فعملت يف األمساء، وعملت يف األفعال. 

 لكن الصواب فيها أن يُقال أَّنا حرف جر أصالة، وأن املنصوب هذا مؤول مبصدر.

 : –تعاىل  -، وكقوله 10﴾ َواْعُبْد َربََّك َحَّتَّٰ ََيْتَِّيَك اْلَيقِّنيُ ﴿ : -تعاىل  -فمثاًل يف قوله 

َنا ُموَسىٰ  ﴿ َع إِّلَيـْ  .﴾ َحَّتَّٰ يـَْرجِّ

                                                           
 (143) سورة البقرة:  4
 (179) سورة النساء:  5
 (40) سورة العنكبوت: 6
 (137) سورة النساء: 7
 (5) سورة القدر: 8
 (91) سورة طه: 9

 ( 99) سورة احلجر:  10
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 .خمتوم أبلف ن هأل ؛هنا حرف نصب مبين على السكون "حَّت  ـ "فـ

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واملراد والعلم عند هللا:  ،هذا فعل مضارع منصوب حبَّت   "يرجَع"
 .ك اليقنيحَّت  إتيانَ  :"كحَّت  َيتيَ "موسى، وكذلك   مرجعِّ حَّت  

 

 ."كيوإم ا أن أتيت مبعىن " ،"إىلإم ا أن أتيت مبعىن " "حَّت  "و

o َنا ُموَسىٰ ﴿: -تعاىل -مثل قوله  "إىل"مبعىن تكون ف َع إِّلَيـْ َحَّتَّٰ ََيْتَِّيَك ﴿ ،11﴾َحَّتَّٰ يـَْرجِّ
 .والشواهد على كل حال كثرية، وما شابه ذلك، 12﴾َحَّتَّٰ يـَُقوَل الرَُّسولُ ﴿ ،﴾اْلَيقِّنيُ 

o وما شابه  "اجلن ة حَّت  تدخلَ "أو  "أسلم حَّت  تسلمَ "ما تقول:: وتكون مبعىن "كي" مثل
 ذلك.

  فاء السببية بعد   وجوِبً  مضمرة "أنـ"الثالث والرابع من هذه القسمة اليت هي ما ينصب باحلرف
 .وواو املعية

ا مصا ؛ألن ما قبلها يقع سببا ملا بعدها ؛وكوَّنا فاء سبببية  بد  ولكن هذه قالوا ال ،حبة ملا بعدهاواملعية ألَّن 
يعين طلب الفعل أو بنفي؛ ويكون عند مثانية أساليب من األساليب البالغية  ،أن ُتسبق إم ا بطلب أو بنفي

 العربية وهي:

 األمر 
 والنهي 
 والدعاء 
 ستفهامواال 
  والعرض 
 والتحضيض 

                                                           
 (91سورة طه: )  11
 (214:البقرةسورة )  12
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  والتمين 
 والرتجي 

 هذه يف الطلب 

 والتاسع يف النفي 
وقد مجعها  ؛ع يكون منصوًبً فإن  الفعل املضار  ،فهذه التسعة أساليب إذا ُسبقت فاء السببية وواو املعية هبا 

 بعضهم يف قوله:

هِّمُ  مْر َوادُْع  َواْنَه َوَسْل   قد َكَملَ  ُج  كذاك النَّفُي وارْ  ََتَنَّ  ** َواْعرِّْض حَلض ِّ

 

 ،إذا ُسبقت هبا فاء السببية وواو املعية ،فهذه تسعة أساليب، أساليب بالغية معروفة يف اخلرب ويف اإلنشاء
ا واحلالة هذه تكون انصبة للفعل املضارع.  فإَّن 

 

 :ني له شواهدوكل  واحد من هذه أو من هذين احلرف

 :13﴾اَل يـُْقَضٰى َعَلْيهِّْم فـََيُموُتوا﴿: -سبحانه وتعاىل-يف قوله   تقولففي النفي مثاًل  

 ." هذه هي النافيةال"ـ فـ 

 ."فـََيُموُتواوالفاء السببية هي يف قوله "

 بعد فاء مضمرة وجوًبً  "أنـ"نقول فعل مضارع منصوب بميوتوا هو الفعل املضارع املنصوب هبا،  "ميوتوا"و
 .ألن ه من األمثلة اخلمسة ؛وعالمة نصبه حذف النون ،السببية املسبوقة بنفي حمض

 وهكذا. ،ضمري متصل يف حمل رفع فاعل ":الواو"و 

                                                           
 ( 36) سورة فاطر:  13
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لَّ  فِّيهِّ  َتْطَغْوا َواَل  ﴿ -سبحانه-كذلك يف قوله    :14﴾ َغَضبِّ  َعَلْيُكمْ  فـََيحِّ

 ه مسبوق ًبلطلب. ة؛ ألن  " هذا فعل مضارع منصوب بـ"أن" مضمرة وجوًًب بعد فاء السببي  حيلَّ "

ت معنا يت مر  واحدة من هذه األسباب ال   كل    ا إذا أتينا من حيث التفصيل فإن  فهذه من حيث اإلمجال؛ أم  
ه ال وال نريد أن نستفصل فيها وأنخذ الشواهد؛ ألن   -العربكما قلت لكم سابُقا يف كالم -هلا شواهد 

 ذين خيتصرون على ما َييت يف مثل هذا املنت.اح ال  يتناسب مع مثل هذا املنت، وليست عادة الُشر  

 .ني ًبألصح  ني، أو عند البالغي  وأيًضا معاين هذه الثمانية أشياء معروفة مشهورة عند النحوي   

ة"، ُيشرتط أن ُتسبق هبذه األمور التسعة من ة" و "واو املعي  ن السببني: "فاء السببي  إذن عرفنا اآلن أن هذي 
 أجل أن ينتصب بعدها الفعل املضارع.

 

   وهي اليت أتيت مبعىن "إىل" أو "إال  أوا ينصب وجوًًب وهو: "ماذا بقي عندان؟ احلرف اخلامس مم ،"." 
o " ألتعلمن  النحو أو فشيًئا تقول مثاًل: "ما قبلها يذهب شيًئا  " فإن  إىلفإذا كان مبعىن

 . -ك ما تنصرفإن شاء هللا أن  -" أنصرف
o " ألقتلن  لوا على هذا بقوهلم: ""، وهذا يذهب الذي قبلها دفعة واحدة، ومث  إَّل وأتيت مبعىن

 ".الكافر أو يسلم
 هبذين املعنيني.ـ"أو" هذه يقع الفعل املضارع بعدها منصوًًب بـ"أن" مضمرة وجوًًب إذا كانت فـ 

 

 لصابرال مال إآلفما انقادت ا ** الصعب أو أدرك املىن ستسهلن  أل

                                                           
 (81) سورة طه: 14
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وم يت ذكرها ابن آجر  قة ًبألبواب ال  نا ال نذكر الشواهد املتعل  هذا هو األنسب، وأن   ال أدري يف احلقيقة، أن  
 والوقوف عليها سهل إن شاء هللا. -رمحه هللا تعاىل-

 

ا عَشَرة، فليس عند العرب سواها، ليس عند العرب سوى املضارع وعرفنا أَّن   ق بنواصب الفعلهذا ما يتعل  
 هذه العشرة النواصب للفعل املضارع.

 

 -تعاىل–نسينا أن أنخذ التطبيق فيما يتعلق إبعراب السورة اليت أخذان منها شيًئا، وسنكمل إن شاء هللا 
 أبخذ آية:

  :-سبحانه-وهذه مثل اليت قبلها َتاًما، ُث قال ، 15﴾ ذِّْكَركَ  َلكَ  َوَرفـَْعَنا ﴿: -تعاىل-وصلنا إىل قوله 

 :16﴾ ُيْسرًا اْلُعْسرِّ  َمعَ  فَإِّنَّ  ﴿

 فـــ": حرف مبين  على الفتح ال حمل  له من اإلعراب، وهي هنا استئنافيَّة عند البالغيني."

فيكون امسها وترفع اخلرب ه ًبلفعل، ينصب االسم ويرفع اخلرب، يعين تنصب االسم ": حرف توكيد مشب  "إنَّ و
 فيكون خربها.

وهذا الصواب يف إعراهبا حيث كانت. ومن خطأ املعربني، وخصوًصا بعض املعاصرين، أَّنم يعربون "إن" 
حرف توكيد ونصب، وكأَّنم يقصرون عملها على نصب االسم وال يتعدى إىل اخلرب، وهذا خطأ لفظي؛ 

 هبا. ولكن ينتبه املعرب ملثل هذه األلفاظ.وإال فإَّنم إذا أعربوا، قالوا: خربها مرفوع 

                                                           
 (4)سورة الشرح: 15
 (5)سورة الشرح: 16
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منصوبة. متعلق  -كما سيأيت معنا يف منصوًبت األمساء-هذا ظرف مكان منصوب؛ ألن الظروف  "َمَع":
 مبحذوف خرب مقدم:

 

 ** انوين معىن كائنٍ أو استقر وأخربوا بظرفٍ أو حبرف جر  

 

 كائن: َمْوجود،... إخل.

 خرب "إنَّ" مقدم.

 : "مَع" مضاف، و"العسر" مضاف إليه. هذا من األشياء اليت تلزم اإلضافة.و"اْلُعْسرِّ"

 .و"ُيْسرًا": اسم إنَّ مؤخر منصوب هبا، يعين: منصوب بـ"إنَّ"، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

 

 جوازم املضارع.  -رمحه هللا تعاىل-بعد ذلك، ذكر املصنف 

 اجلوازم أو على األقل على املقدمة.سنتكلم عن بعض  -رمحه هللا تعاىل–قال 

 

 :-رمحه هللا تعاىل-قال 

أَلم ا، وَلم األمر والدعاء، وَل يف الن هي  والدعاء، وإ ْن، و أََلْ، و َلم ا، و والواز م  مثانيَة َعَشر، وهي: ََلْ، ) 
عر خاصة ،ما، وَأيُّ، ومّت، وأينَ  ، ومهما، وإذْ اومَ  ، وَحيث َما، وكيفما، وإذا يف الشّ  َن، وَأَّن    (وَأَّي 

 هذه هي جوازم الفعل املضارع، وينبغي أن تعلم أَّنا منقسمة إىل قسمني:

 .منها ما هو أمساء 
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 .ومنها ما هو حروف 

 هذان القسمان، منها ما هو جممع عليه، ومنها ما هو خمتلف فيه، مبعىن: 

 .ًبإلمجاعمنها ما هو أمساء  ○
 ومنها ما هو حروف ًبإلمجاع. ○
 ومنها ما هو خمتلف يف حرفيته أو امسيته. هل هو اسم أو حرف؟ ○

وسيأيت التنبيه على كل واحد بعينه؛ "إذ ما" خمتلف فيها، والراجح أَّنا حرف؛ "مهما": خمتلف فيها، 
 والراجح فيها أَّنا اسم.

، منها ما هو جممع على أنه جازم ومنها -رمحه هللا تعاىل-ُث إن هذه الثمانية عشر اليت ذكرها ابن آجر وم 
 ما هو خمتلف فيه، مثل: "كيفما" فإَّنا خمتلف فيها بني البصريني والكوفيني وسيأيت التنبيه على ذلك.

 

 :العملكذلك هذه اجلوازم تنقسم إىل قسمني من جهة 

 .فمنها ما جيزم فعلني 
  .ومنها ما جيزم فعاًل واحًدا 

. ليس فيما جيزم فعلني شيء من احلروف؛ وإمنا الذي جيزم فعاًل هي احلروف  واحًدافعاًل  والذي جيزم
 .-تعاىل–واحًدا هي احلروف. سيأيت معنا التنبيه عليها، إن شاء هللا 

 

 ا ستة أحرف، على حسب ترتيب املصنف، وهي: واحدً القسم الذي جيزم فعاًل 

  َْمل. 
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 َلمَّا. 
  َْأمل. 
 أَلمَّا. 
  والدعاءالم األمر.  
 "النَّهيِّ والدعاء "ال. 

هذه جتزم فعاًل واحًدا، تطلب معمواًل واحًدا... تطلب فعاًل واًحدا جتزمه. وما عدا ذلك فإَّنا جتزم فعلني، 
 وهي  أربعة أنواع:

  أبنه حرف ًبتفاق، وهي: "إْن" فهذه حرف إبمجاع النحويني. فهذه حرف  -ما قلت لكم-منها
 ًبإلمجاع.

 رف على خالف، والصحيح أنه حرف، وهي "إذ ما".ومنها ما هو ح 
 "ومنها ما هو خمتلف فيه من جهة االمسية، والصحيح أنه اسم. وهو: "مهما 
 .وما بقي فهو اسم ًبتفاق النحويني 

هذه األمور ملاذا نتكلم فيها؟ لنضبطها؛ ألنك مطالب إبعراهبا، فإذا قلت ما الفائدة أننا نعرب أن هذا 
و هذا خمتلف فيه، أو هذا متفق عليه، ألنك عند دخوهلا يف الرتكيب، يعين يف حرف أو هذا اسم، أ

تركيب اجلملة، سُتطالب ًبإلعراب، فإذا قلت حرف، فإنك تلزم البناء، تقول مبين، وإذا قلت اسم، 
 فإنك البد وأن تبني  حكمه، فاعل، مفعول، مبتدأ، خرب، اسم إن، اسم كان،...إخل.

 عرف ما هي احلروف، وما هي األمساء، على ما ذكران سابًقا.هذا شيء مهم جًدا أن ت
، و مل ا، و أملَْ، و أََلمَّا، جعلها أربعة،؛ وهي ملَْ ذكر أن احلروف األوىل هي:  -رمحه هللا تعاىل-ابن آجر وم 

على "ملَْ" يف حقيقتها عبارة عن حرفني، اليت هي "ملَْ" و "َلمَّا" وإمنا أُدخل عليها مهزة استفهام، فدخل 
 مهزة االستفهام، فتقول "أملَْ"، ودخل على "َلمَّا"، فتقول "أََلمَّا".
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، وفص ل فيها، والصواب ما ذكرته لك. وقلنا أبن هذه -رمحه هللا تعاىل-فهذه هي احلروف اليت ذكرها 
 احلروف الستة، هي اليت جتزم فعاًل واحًدا، سنأخذ ما تيسر.

 ( َلَْ يقول .) "َْتعاىل: -، وجتزم الفعل املضارع، كما يف قوله -معناها يعين-ط  وجزٍم وشر حرف نفيٍ و"مل
ــ "ملَْ" وعالمة اجلزم بـ، فهذه كلمات جمزومة، 18﴾  يَلِّْد َوملَْ يُوَلدْ ملَْ  ﴿ 17﴾الذين َكَفُروا  َيُكنِّ ملَْ  ﴿

فتأيت ًبجلزم حبذف السكون؛ والبد أن حتاول أن َترن نفسك دائًما على أن تنوع يف استحضار املثال، 
 حرف العلة، وأتيت ًبجلزم حبذف حرف النون.

 وهو من األفعال اخلمسة جمزوم حبذف حرف النون.  ،19﴾َخريًا   يـََناُلواملَْ  ﴿: -تعاىل-مثاًل يف قوله  
 ":مل يرض اجملتهد ًبلقليلوتقول مثاًل: "

 " جمزوم حبذف حرف العلة.يرضـ "فـ
احلرف ينفي احلدث، ويقلب الفعل من املضارع إىل احلال أو  التنويع يف هذا الباب مهم، وهذا

 االستقبال، وهكذا..
  :مَل" و "َلمَّا"؛ و"َلمَّا" هذه أيًضا حرف نفي. "َلم ا"،والثاين 

 َوَلمَّا يـَْعَلمِّ اللَّـهُ  ﴿: -تعاىل-، يف قوله 20﴾ َبل لَّمَّا َيُذوُقوا َعَذابِّ  ﴿: -تعاىل-تقول مثاًل يف قوله  
 والبد أن تالحظ أن هذه الكسرة اللتقاء ساكنني.، 21﴾
 نفسها، إال أَّنا دخلت عليها مهزة االستفهام، كما يف  -كما قلت لك-وهي  ََلْ""أ واحلرف الثالث

 ، وقد مر  معنا إعراب هذا املثال يف التطبيق.22﴾ أملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ  ﴿:-تعاىل-قوله 

                                                           
 (1)سورة البينة: 17
 (3)سورة اإلخالص: 18
 (25) سورة األحزاب:19
 (8) سورة ص: 20
 (16)سورة التوبة: 21
 (1)سورة الشرح: 22
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َا الََقْت لَُبوُن َبينِّ زِّايدِّ  **ملَْ ََيْتِّيَك َواألَنـَْباءُ تـَْنمِّي أَ   مبِّ

 

هذه لغة على الصحيح عند العرب، وهو الذي جزم به الفراء، وبعضهم يقول كما هو احلال عند ُشر اح 
 األلفية أبَّنا للضرورة؛ الصواب أَّنا لغة للعرب؛ ألَّنم ال حيذفون حرف العلة من اجملزوم.

 وسنقف عليه، إن شاء هللا، وهذه هي نفس "َلمَّا"؛ لكن ال شاهد هلا يف القرآن فيما  "أََلم ا" عوالراب
"، وهكذا. هذا أملا أعلمك"، "كرْ أملا أز "، "أملا أحسن إليكأعلم، وشواهدها يف العربية كثرية، تقول: "

 كثرية جًدا.  له شواهد يف االستعمال
 

 النهي والدعاء، ونكمل إن شاء هللا يف درس الليلة القابلة.سنقف على الم األمر والدعاء، والم 

 

 وصلى هللا على نبينا وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

 

☼ ☼ ☼ ☼ 
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 املورد العذب الزَلل

 

 :السابعة املالحظةيقول 

 

 كتابه  يف نفسه البنا حسن قول ذلك على والدليل احلصافية، الطريقة هي صوفية عقيدة إىل البنا انتساب
 مسجد يف احلضرة على وواظبت بدمنهور احلصافية اإلخوان وصحبت: )) "والداعية الدعوة مذكرات"

 .ليلة كل  يف التوبة

 وآذنين عنه الشاذلية احلصافية وتلقيت احلصافية الطريقة يف يرملدا عبدالوهاب السيد وحضر:  قال ُث
 ((.ووظائفها أبورادها

 حسن يعين  صلته توثقت دمنهور ويف:))"ومعاصرية تالمذته أبقالم البنا حسن" كتابه  يف رزق جابر وقال
 يف ورغب احلصافية اإلخوان مع ليلة كل  التوبة مسجد يف احلضرة على وواظب احلصافية ًبإلخوان البنا
 .ها((املبايع التابع مرتبة إىل احملب مرتبة من انتقل حَّت الطريقة أخذ

 كما  منامه يف الطريقة شيخ يرى أصبح حَّت شديداً  تعلقاً  التصوف يف البنا تعلق وقد قلت:  الناقل قال
واملراجع موجودة - "مذكراته" يف ذكر كما  حصافية صوفية مجعية إنشاء يف شارك بل . مذكراته يف ذكر

 :-عندكم
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 وانتخبت اخلريية احلصافية اجلمعية هي إصالحية مجعية احملمودية يف نؤسس أن لنا بدا األثناء ويف: ))قال
 التصوف يف غارقاً  البنا وكان((.  ذلك بعد املسلمون اإلخوان مجعية الكفاح هذا يف وخلفتها هلا سكرترياً 

 "مذكراته": يف قال كما

 استغراق فرتة فكانت والعبادة، التصوف عاطفة يف االستغراق أايم املعلمني ومدرسة دمنهور أايم كانت))
 حسنني الشيخ ضريح مقر ودمنهور احلصافية ًبلفكرة مشبعاً  دمنهور ونزلت قال ُث... والتصوف التعبد يف

 ((.األول الطريقة شيخ احلصايف

 كل  مجيعاً  نذهب وكنا: ))"التأريخ صنعت أحداث املسلمون اإلخوان":  كتابه  يف احلليم عبد حممود وقال
 األستاذ يتقدمنا صفوفاً  نصطف و املسجد من خنرج ُث العشاء صالة فنؤدي زينب السيدة مسجد إىل ليلة

 يلفت مجاعي جهوري بصوت بعده من نردده وحنن النبوي املولد أانشيد من نشيداً  ينشد البنا حسن املرشد
 .ها ((النظر

 أئمة املبتدعني يتخذون ذلك مع وهم والسنة التوحيد على يعيشون مَّنأ يزعمون الذين سيقتنع فهل: وأقول
 .يقتدون

 

 املالحظة الثامنة. وهللا أعلم. هذه هي املالحظة السابعة وبعدها

 

 

☼ ☼ ☼ ☼ 
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 األسئلة
 

 

 خطأ؟ ، السؤال على العام، هل تعبريه صحيح؛ أو-ما رأيكم-يقول عندي سؤالني،  :١السؤال 
أجيبوا، السؤال على العام، من أراد أن جُييب، فليكتب اإلجابة على العام. خطأ؛ وما الصواب؟ 
من هذا الذي أجاب؟ أبو عبد هللا، نعم أحسنت، جوابك صحيح، تعبريه خطأ؛ والصواب أن 
يقول عندي سؤاالن، مبتدأ وخرب مقدم، وهكذا، "معي كتاًبن، عندي كتاًبن". أرجع إىل 

 :يقول -السؤال

َّتَّٰ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَّذِّيَن حَ  ﴿يف سورة البقرة  -تعاىل–يف قوله  –لو تكرمتم  –لتجيب عنهما  
 ..23﴾ آَمُنوا َمَعُه َمََّتٰ َنْصُر اللَّـهِّ 

اجلواب: وهللا قضية التوجيه النحوي للقراءات ًبٌب واسٌع يف احلقيقة، وحنن ال نريد أن نتخوض فيه، 
 كثرية.والكتب املصنفة فيه  

"، والتوجيه النحوي والرجوع إليه سهل، وحنن نتحاشى هذا َحَّتَّ يـَُقولُ نعم، قراءة ورش عن انفع هي الرفع "
 .-ًبرك هللا فيكم  –

 

                                                           
 (214 ) سورة البقرة: 23
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 يف "أمل" هبمزة التقرير، فهل هناك فرق بينهما؟يعربون عن اهلمزة الزائدة  يقول بعض النحاة: ٢السؤال 

 استفهام، أو قلنا تقرير، أو قلنا استفهام تقريري.اجلاب: ال؛ ال فرق، إذا قلنا 

 

: يقول يف إعرابك اي شيخ، قلت ذهبت "ألتعلم " الالم حرف جر؛ لكن حنن نعلم أن حرف ٣السؤال 
 اجلر يدخل على ...

اجلواب: نعم، هي معناها حرف جر، هم يعربون بالم التعليل، ويقولون هي نفسها، حرف اجلر؛ ولذلك 
 صدر، هذا هو التوضيح.تظهر يف حال امل

 : قد أتيت ايء اخلطاب مع نون التوكيد مثل: فَإِّمَّا تـََريِّنَّ، واملثال مضروب للفعل املضارع.٤السؤال 

 اجلواب: نعم، قلنا هذا أكثر من مرة، ويـَُعَدل، وسبق اللسان وارد، والذهول أيًضا.

 

 أو املضارع، فلم أجد مثااًل لذلك.:هل جتتمع ايء اخلطاب مع نون التوكيد يف فعل األمر ٥السؤال 

 اجلواب: نعم، ال جند حَّت اآلن؛ العلم عند هللا.

 

 : تُقدر احلركات على ضمري املتكلم حنو "غالمي"؛ أليس تُقدر احلركات على ما قبل الضمري؟٦السؤال 

 اجلواب: هذا جتو ز؛ وإال فإنه معُلوم أَّنا تُقدر على ما قبل الضمري.

 

 عاىل فَاْنظُرِّي َماَذا أَتُمرِّيَن، مرفوع بثبوت النون، ما هو فاعله؟: قوله ت٧السؤال 
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أن األفعال اخلمسة الفاعل فيها هي ضمائرها، فاأللف يف  –فيما أذكر  –اجلواب: قد قلت لكم القاعدة 
 "أتمران وَيمران"، والواو يف "أتمرون وَيمرون"، والياء يف "أتمرين"، هو الفاعل.

 

 "كي" شرطان أم شرط واحد؟: هل شروط ٨السؤال 

 اجلواب: الشرط أن تكون مصدرية.

 

 : هل من قاعدة يف كتابة إذن؟٩السؤال 

اجلواب: هذه من املسائل اليت اختلف فيها النحويون، واإلمالئيون، واملعربون يف كيفية كْتبِّها، على ثالثة 
 أقوال:

 منهم من قال أبَّنا ُتكتب ًبلفتح. -

 تب ًبلنون.ومنهم من قال أبَّنا ُتك -

 ومنهم من قال إذا عملت فبالنون، وإذا ُأمهلت فبالفتح. -

يف مثل هذا الباب ينبغي أن تعلم أن قضية الكتابة واخلط تطورية عند العرب، ومن درس علم رسم 
املصاحف، وعلم قواعد اإلمالء القياسي املعاصرة، يعلم مثل هذا. اخلالف مشهور بني ابن عصفور وغريه 

 النحويني.من 

لعل األرجح فيها هو القول الثالث: أَّنا إذا عملت فبالنون، وإذا ُأمهلت فبالفتح. ولو كتبها اإلنسان أبي 
 صورة من الصور، إن شاء هللا جاز. 

 بعض النحويني ًبلغ فقال: أشتهي أن أقطع يد من كتبها ًبلفتح، أو العكس.
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سمية مجع املؤنث السامل، أم اجلمع أبلف والتاء، ما : أحسن هللا إليكم، ما هو األفضل يف ت١٠السؤال 
 هي مواضع كسر مهزة إن وفتحها؟

اجلواب: ًبلنسبة جلمع املؤنث السامل، كثري من النحويني استعمل هذا التعبري، ومنهم من استعمل "ما ُختم 
 "وما بتاء وألف قد مُجعاأبلف والتاء"، كما قال ابن مالك: "

فهذا يف املطوالت، يعين إذا وقعت بعد "حيث"، إذا وقعت بعد القول ومشتقاته، وأما مواضع فتح اهلمزة، 
ومصادره، إذا وقعت بعد "إذ" فُتكسر، إذا كانت يف ابتداء الكالم، ذكروا عشرة مواضع؛ بل بعضهم 

 أوصلها  إىل سبعة عشر موضًعا.

يف  -رمحه هللا تعاىل  -قيل ومثل هذه الدروس ال تتسع؛ وإال فإَّنا موجودة، مبثوثة؛ وقد أحسن ابن ع
 شرحه على "األلفية" يف تلخيصها.

  

 ًبرك هللا فيكم، َتم هللا لنا ولكم خبري.

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

 

☼ ☼ ☼ ☼ 
 

 

 


